
จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

1 ธุรการ 1 ช/ญ 20-35 ปวส+ 10,000+/ด. ทุกต าแหน่งมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บจก.พัฒนาการตลาดปลาป่น ผลิตอาหารสัตว์

2 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20-35 ปวส+ 12,000+/ด. ดูระบบไฟฟ้าและเคร่ืองจักร 52 ม.6 ต.คลองโคน
3 ฝ่ายบุคคล (HR) 1 ช/ญ 22-35 ป.ตรี 15,000+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
4 แม่บ้าน 1 ญ 20-40 ไม่จ ากัด 10,000+/ด. สวัสดิการ มีทีพ่ักให้,ปรับเงินเดือน,โบนัส 034-710976/085-9096266
5 แม่บ้าน 2 ญ 20-45 ป.6+ 320/ว. ท างานสะอาดภายในรีสอร์ท/เสิร์ฟอาหาร อาร์เดีย รีสอร์ท พูล วิลล่า รีสอร์ท

สวัสดิการ ชุดฟอร์ม,อาหาร 1 มื้อ 239/7 ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

081-8807978

6 Reception Supervisor 1 ญ 30+ ป.ตรี 18,000+/ด ทุกต าแหน่งต้องมีประสบการณ์ท างานด้านโรงแรม บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท

7 จนท.ประสานงานขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด. ค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 54 ม.2 ต.บางพรม
8 จนท.ฝ่ายขาย กรุ๊ปสัมมนา 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000+/ด. ท างาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถท างานล่วงเวลาได้ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

9 พนักงานบริการ/ยกกระเป๋า 1 ช 20+ ม.3+ 9,540/ด. 034-761558
10 ช่างไฟฟ้า 1 ช 20+ ปวส+ 10,000+/ด.
11 พนักงานจัดเล้ียง 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 10,000+/ด.

โดย ... กลุม่งานสง่เสรมิการมงีานท า  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสงคราม  โทร 034-714342 ตอ่ 106

ต าแหน่งงานว่างจงัหวัดสมทุรสงคราม

ประจ าเดอืน มิถุนายน 2562

ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (smart job center)

“บริการด้วยใจเพ่ือคนไทยมีงานท า  บริการด้านอาชีพและการท างาน”

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม

ที่ ต าแหนง่งาน สถานประกอบการคา่จา้ง(บาท)วฒุ ิ รายละเอยีด/เง ือ่นไข
ประเภท

กจิการ
เพศ
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จ านวน อายุ

(อตัรา) (ปี)

12 หัวหน้าเขตการขาย 1 ช/ญ 25+ ม.6+ 10,000+/ด. ฝึกสอนพนักงานขาย หจก.กนกพรพรรณ ขายนมดัชมิลล์

13 พนักงานขาย 2 ช/ญ 18+ ใม่จ ากัด 9,540+/ด. งาน/ส่ง ผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ตามเขตพืน้ทีก่ าหนด ซอยบ้านปรก 16 
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

089-9257620
14 ช่างเชื่อม 3 ช 20-40 ไม่จ ากัด 318+/ว. เชื่อมไฟฟ้า เชื่อมอาร์กอน เชื่อม Co2 บจก.เจบีทีโลหะการช่าง การช่าง

75/4 ม.2 ต.ลาดใหญ่
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

086-5450177
15 พนักงานฝ่ายผลิต 5 ช/ญ 20-45 ไม่จ ากัด 318+/ว. พนักงานฝ่ายผลิต คุมเคร่ืองจักร บจก.เมืองมะพร้าว ผลิตน้ าบรรจุขวด

133/12 ม.5 ต.ลาดใหญ่
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-720460/081-4475574
16 ผู้บริหารงานบริการ(SA) 1 ช/ญ 20-25 ปวส+ 9,540+/ด. ทุกต าแหน่งค่าแรงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ โตโยต้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

17 พนักงานประเมินราคา 1 ช/ญ 20-25 ปวส+ 9,540+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 78 ต.แม่กลอง
18 ช่างยนต์ 5 ช 19-25 ปวช+ 9,540+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
19 ช่างติดต้ังอุปกรณ์ตกแต่งรถ 1 ช 20-26 ปวช+ 9,540+/ด. 034-719316
20 ช่างเคาะ 5 ช/ญ 19+ ปวช+ 9,540+/ด.
21 ช่างสี 5 ช/ญ 19+ ปวช+ 9,540+/ด.
22 คนสวน 1 ช 30+ ไม่จ ากัด 9,540+/ด.
23 พนักงานขับรถกระบะ/6ล้อ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 350/ว. มีใบอนุญาตขับขี่ บจก.มหาลาภก่อสร้าง ก่อสร้าง
24 โฟร์แมน 3 ช 20+ ปวส+ 15,000+/ด. จบสาขาก่อสร้าง 113 ม.1 ต.คลองเขิน

อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
061-8533886

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

25 แม่บ้าน 5 ญ 20+ ไม่จ ากัด 318+/ว. ท าความสะอาดห้องพักโรงแรม THE BUFFALO AMPHAWA โรงแรม

26 แม่ครัว,พ่อครัว 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 318+/ว. ท าอาหารไทย - ยุโรป 125/70 ถ.สส.-บางแพ ต.แม่กลอง

27 พนักงานล้างจาน 5 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 318+/ว. เข้างานได้ตามทีโ่รมแรมก าหนด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

28 ช่างทัว่ไป 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 318+/ว. ดูแลเร่ืองน้ า ไฟ แอร์ 061-390-9333 

29 พนักงานขาย 2 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด. ติดต่อลูกค้า/ขายสินค้า ธรพรมะพร้าวด า จ าหน่าย

93/1 ม.3 ต.ปลายโพงพาง มะพร้าว

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

089-9104735

30 พนักงานจัดซ้ือ 1 ช/ญ 25-30 ปวช+ 9,750+/ด. ประสานงาน,ติดต่อลูกค้า,ต่อรองราคา บจก.กาเนซอินเตอร์เทรด น้ าผลไม้ส่งออก

26/78 ม.2 ต.ท่าเสา

อ.กระทุม่แบบ จ.สมุทรสาคร

034-440978

31 พนักงานทัว่ไป 2 ช 30-50 ไม่จ ากัด 320+/ว. งานยกของ/ท าสวน คุณภัทร์ไพลิน ทัว่ไป

110 ต.แม่กลอง

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-9952541

32 ครูภาษาอังกฤษ 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลง โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง สถานศึกษา

33 ครูปฐมวัย 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี 12,000+/ด. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ซอยชงโค ต.แม่กลอง

34 พนักงานท าความสะอาด 1 ญ 20+ ไม่จ ากัด 320/ว. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-715399
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

35 พนักงานขับรถ 2 ช 20+ ไม่จ ากัด 10,000+/ด อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ไดนาสต้ี เซรามิค ผลิตกระเบือ้ง
36 พนักงานขาย 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 10,000+/ด. 108/2 ม.1 ต.บางแก้ว แผ่นเซรามิก

อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
081-7052475

37 หัวหน้าฝ่าย QC 1 ญ 20+ ป.ตรี 13,000+/ด. จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือเกี่ยวข้อง บจก.ซิต้ีฟาร์ม อินเตอร์ฟูด้ น้ าผลไม้
38 หัวหน้าฝ่ายผลิต 1 ช 20+ ป.ตรี 13,000+/ด. จบสาขาวิทยาศาสตร์อาหารหรือเกี่ยวข้อง 25 ม.6 ต.บ้านปรก
39 พนักงานคลังสินค้า 1 ช 20+ ป.6+ 318+/ว. อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-751457
40 พนักงานขาย 10 ช/ญ 25-40 ม.6/ปวช+ 10,000+/ด. อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ มาสด้าสมุทรสงคราม จ าหน่ายรถยนต์

มีค่าคอมมิชชัน 159 ม.1 ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-715491
41 ช่างสี 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 500/ว. ทุกต าแหน่งอัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท รีสอร์ท
42 ช่างเฟอร์นิเจอร์ 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 500/ว. อัตราจ้างขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 26 ม.8 ต.บ้านปรก
43 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 500/ว. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
44 พนักงานจัดเล้ียง 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 400/ว. 034-712244
45 แม่บ้าน 1 ญ 20+ ม.3+ 400/ว.
46 รปภ. 1 ช 20+ ม.3+ 500/ว.
47 แม่ครัว 1 ช/ญ 20+ ม.3+ 500/ว.
48 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน 1 ญ 35-45 ไม่จ ากัด 12,000+/ด. ท างานเอกสารคอมพิวเตอร์ได้ บ้านอัมพวารีสอร์ท รีสอร์ท

ดูแลทีมงานในแผนกได้ทัง้หมด 22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า
49 พนักงานบัญชี 1 ช/ญ 23-35 ปวส+ 12,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ต.อัมพวา อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม
034-752222

ต าแหนง่งานวา่งในจงัหวดัสมทุรสงคราม
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ที่ ต าแหนง่งาน จ านวน เพศ อายุ วฒุ ิ คา่จา้ง(บาท) รายละเอยีด/เง ือ่นไข สถานประกอบการ ประเภทกจิการ

(อตัรา) (ปี)

50 ทีป่รึกษาการขาย(Sale) 5 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,540+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ อีซูซุสงวนไทย บริการรถยนต์
51 ผู้ช่วยทีป่รึกษาการขาย 1 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,540+/ด. 99/9 ม.7 ต.บางช้าง
52 ล้างรถ 1 ช/ญ 20+ ไม่จ ากัด 9,540+/ด. อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
53 คนสวน 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 9,540+/ด. 034-751111 
54 ช่างซ่อมบ ารุง 1 ช 20+ ปวช+ 9,540+/ด.
55 เจ้าหน้าทีธุ่รการ 2 ช/ญ 20+ ปวส+ 9,540+/ด.
56 หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 1 ช/ญ 25-45 ป.ตรี 20,000+/ด. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ไทยลี ฟูด้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตกะทแิละน้ า

เคยท างานด้านผลิตกะท/ิมะพร้าวจะพิจารณา 95 ม.6 ต.แพรกหนามแดง มะพร้าว
เป็นพิเศษ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

092-8896967
57 ช่างยนต์ 1 ช 20+ ม.3+ 9,540/ด. มีพืน้ฐานเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ ร้านตะวันอินเตอร์ไบค์ จ าหน่ายรถ

ถ่ายน้ ามันเคร่ือง ต่อไฟเข้าแบตเตอร่ีรถใหม่ได้ สถานทีร้่านอยู่ฝ่ังตรงข้าม จักรยานยนต์
ดูแลความสะอาดรถ ร้านมูอิชิ อ.เมืองฯ

099-0509068
58 พนักงานขับรถ 10 ล้อ 1 ช 20+ ไม่จ ากัด 10,000/ด. มีความรู้ด้านห้องเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ โชคนาวี ห้องเย็น บริการหอ้งเย็น

+ค่าเบีย้เล้ียง มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 28 ม.5 ต.แหลมใหญ่
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-771407
59 ทีป่รึกษาการขาย 3 ช/ญ 20+ ปวช+ 12,000+/ด. สามารถขับรถยนต์ได้ มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลส์ รถยนต์

167 ม.6ต.บางแก้ว
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

034-773555
60 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 ช 20-45 ปวส+ 12,000+/ด. อัตราจ้างตามตกลงขึ้นอยู่กับความสามารถและ อสิตา อีโค่ รีสอร์ท รีสอร์ท
61 พนักงานจัดเล้ียง 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ 12,000+/ด. 33 ม.4 ต.ท้ายหาด
62 พนักงานต้อนรับ 1 ช/ญ 20-45 ปวส+ 12,000+/ด. อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

081-9994641
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